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 ญาติของผูปวย∗

ขออนุโมทนา ในการที่อาจารยไดนิมนตอาตมาทั้งสองใน
นามของพระสงฆ มารับสังฆทาน ซ่ึงอาจารยไดจัดถวายรวมกับ
ญาติพี่นอง เปนการทํ าบุญแทนคุณพอ ในขณะที่ทานเจ็บไขได
ปวย โดยมีความระลึกถึงทาน มีจิตใจที่รักและมีความผูกพันตอ
ทาน หวังจะใหทานหายจากความเจ็บปวยนี้

ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะเปนเครื่องบํ ารุงจิตใจ
ท่ีสํ าคัญ ก็คือการทํ าบุญ การที่ไดมาใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัย
อานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เปน
เครื่องอภิบาลรักษา

ในยามเจ็บไขไดปวย ซ่ึงเปนเวลาที่สํ าคัญนี้ เรื่องของจิตใจก็
สํ าคัญมาก ท้ังจิตใจของผูปวยและจิตใจของญาติ ตลอดจนทานที่
                                                          
∗ คํ าอนุโมทนา ในโอกาสที่ลูกหลานของคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ถวายสังฆทาน ณ หอง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ป
โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตยท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.



๒

มคีวามเคารพนบัถอื ซ่ึงพากนัหวงใย การรกัษานัน้กต็องรกัษาทัง้สอง 
อยาง คือท้ังกายและใจ

สวนที่เปนโรคอยางแทจริง ก็คือดานรางกาย แตในเวลาที่
รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอยปวยไปดวย คือ จิตใจอาจจะ
ออนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความออนแอ
ของรางกายนั้น จึงมีพุทธพจนท่ีตรัสสอนไว ใหตั้งจิตตั้งใจวา ถึงแม
รางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย พระพทุธเจา
ตรัสสอนไวอยางนี้ เพื่อใหสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขม
แข็งไวได แลวใจก็จะชวยรางกายดวย

ถาหากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทํ าใหความปวย
หรือความเจ็บน้ัน ทับทวีข้ึนซํ้ าเติมตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียง
สวนหนึ่ง ใจไมปวยไปดวย ใจน้ันจะกลับมาเปนสวนชวยดึงไว  
ชวยอุมชูคํ้ าประคับประคองกายไว ยิ่งถามีกํ าลังใจเขมแข็งก็กลับ
มาชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น

เราจะเห็นวา ในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้ คนไขจะตองการ
กํ าลังใจมาก ถาไมสามารถจะมีกํ าลังใจดวยตนเองก็ตองอาศัยผู
อื่นมาชวย ผูท่ีจะชวยใหกํ าลังใจไดมากก็คือญาติพี่นอง คนใกลชิด
ท้ังหลาย เพราะฉะนั้น ทางพระหรือทางธรรมจึงไดสอนผูท่ีใกลชิด
ใหมาใหกํ าลังใจแกผูท่ีเจ็บไขไดปวย

ขอสํ าคัญก็คือวา ผูท่ีเปนญาติของทานผูท่ีเจ็บไขไดปวยนั้น 
มีความรัก มีความหวงใยตอทานผูเจ็บไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจ
ของผูใกลชิดที่เปนญาติน้ัน บางทีก็พลอยปวยไปดวย พลอยไม
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สบายไปดวย เลยไมสามารถจะไปใหกํ าลังใจแกทานที่เจ็บปวย  
อันนี้ก็เปนเรื่องที่สํ าคัญ จึงจะตองมีวิธีการที่จะทํ าใหจิตใจเขมแข็ง 
ใหจิตใจสบาย

เมื่อจิตใจของเรา ท่ีเปนญาติ เปนผูท่ีใกลชิดที่หวังดีน้ีเขม
แข็งสบายดี ก็จะไดเปนเครื่องชวยใหทานผูเจ็บปวยนั้น พลอยมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวย ในยามเชนนี้การวางจิตใจจึงเปนเรื่อง
สํ าคัญ

เรื่องการรักษาทางดานรางกายนั้นก็เปนภาระของแพทย ท่ี
จะพยายามจัดการแกไขไปตามวิชาการตามหลักของการรักษา แต
ทางดานญาติของผูปวย ตองถือดานจิตใจนี้เปนเรื่องสํ าคัญ นอก
จากการที่จะคอยเอื้ออํ านวยใหความสะดวก และการดูแลทั่วๆ ไป
แลว สิ่งที่ควรทํ าก็คือ การรักษาทั้งจิตใจของตนเองและจิตใจของผู
ปวยใหเปนจิตใจที่เขมแข็ง

ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความปลอดโปรง สบาย
ใจ อยางนอยก็มีความสบายใจวา เมื่อทานผูเปนที่รักของเราปวย
ไข เราก็ไมไดทอดทิ้งทาน แตเราไดเอาใจใสดูแลรักษาอยางเต็มท่ี 
เมื่อไดทํ าหนาที่ของเราอยางเต็มท่ีแลว ก็สบายใจไดประการหนึ่ง
แลววา เราไดทํ าหนาที่ของตนเองอยางดีท่ีสุด

เมื่อไดทํ าหนาที่ของตนเองแลว ก็มีความสบายใจขึ้นมา  
ความเขมแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้น ก็จะมาคอยชวย คอย
เสริม คอยใหกํ าลังใจ ไมวาทานผูเจ็บปวยจะรูตัวหรือไมก็ตาม
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คนเรานัน้ เรือ่งจติใจเราทราบไมได บางทรูีในทางประสาทสมัผสั
ไมได แตมคีวามซมึซาบอยูภายใน แมแตคนทีไ่มรูตวัแลวในบางระดบั  
ก็ยังมีการฝนบาง ยังมีความรูสึกรับรูเล็กๆ นอยๆ  บางทีเปนความ
ละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตางๆ ในทางประสาท ในทางจิต
ใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหงความสุขสบายใจ ทํ าใหมีกํ าลังใจขึ้นมา 
อยางนอยก็ทํ าใหไมมีหวงมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความปลอด
โปรง ความสบายใจ จิตใจที่ผองใสเบิกบานนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม

คนเรานั้นเรื่องจิตใจเปนสิ่งสํ าคัญอยางที่ไดกลาวมาแลว 
การที่ลูกๆ หลานๆ  ผูท่ีใกลชิดมาคอยเอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละ
การงาน อะไรตางๆ มา ก็เพราะจิตใจที่มีความรักกัน มีความหวง
ใยกันนี่แหละ แตในเวลาเดียวกันนั้นเอง เพราะความรักและความ
หวงใยกันนี่แหละ ก็อาจจะทํ าใหจิตใจของเรานี้ กลายเปนจิตใจที่มี
ความเรารอนกระวนกระวายไปไดเหมือนกัน สิ่งที่ดีน้ัน บางทีก็
กลับเปนปจจัยใหเกิดความทุกข อยางที่ทางพระทานบอกวา 
ความรักทํ าใหเกิดความทุกข เพราะวาเมื่อรักแลวมีความผูกพัน  ก็
ทํ าใหมีความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นไดงาย

ทีน้ี ทํ าอยางไรจะใหมีความรักดวย และก็ไมมีทุกขดวย ก็
ตองเปนความรักที่ประคับประคองทํ าใจอยางถูกตอง เมื่อทํ าไดถูก
ตองแลวก็จะไดสวนที่ดี เอาแตสวนที่ดีไว ใหมีแตสวนที่เปนความ 
ดีงามและความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครื่องชวยใหเกิดความผูก
พัน แลวก็ทํ าใหมาเอาใจใสดูแลกัน แลวทีน้ีความรักที่เรา
ประคับประคองไวดี ก็จะทํ าใหจิตใจปลอดโปรงผองใส เปนไปใน
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แงท่ีทํ าใหเกิดกํ าลังในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ฉะนั้น จึงควรพิจารณาทํ าใจอยางที่กลาวเมื่อกี้วา เราไดทํ า

หนาที่ของเราถูกตองหรือไม สํ ารวจตัวเอง เมื่อทํ าหนาที่ถูกตอง
แลวก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่ง

ตอแตน้ันก็มองในแงท่ีวา การที่จะไมสบายใจหรือมีความรู
สึกทุกขโศกอะไรนี้ ไมสามารถชวยทานผูท่ีเจ็บไขนอนปวยอยูได 
สิ่งที่จะชวยไดก็คือขวัญหรือกํ าลังใจที่ดีและความปลอดโปรงเบิก
บานผองใส

แมแตในสวนของตัวเราเอง การที่จะคิดอะไรไดปลอดโปรง
คลองแคลว ก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบดวย ถามีความกระวน
กระวาย เชนความกระสับกระสายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็
จะทํ าใหคิดอะไรไมคลอง และก็จะทํ าอะไรไมถูกตองดวย ถาจะทํ า
ใหไดผลดีก็ตองมีจิตใจที่สงบและเขมแข็งปลอดโปรง มีความเบิก
บานผองใส จึงจะทํ าใหเกิดเปนผลดี

เพราะฉะนั้น หลักการสํ าคัญก็คือ ใหสวนที่ดีนํ ามาซึ่งสวนที่
ดียิ่งๆ ข้ึนไป คือความรักที่มีตอคุณพอท่ีเจ็บไขไดปวยนั้น เปนสวน
ท่ีดีอยูแลว จึงควรใหเกิดความเบิกบานผองใสของจิตใจ แลวก็เอา
จิตใจที่ดีงามนี้ มาคิดไตรตรองพิจารณาในการที่จะคิดแกไข   
สถานการณ ในการที่จะจัดการดูแลเอาใจใสดํ าเนินการรักษา
ตางๆ ตลอดจนทํ าสภาพจิตใจของตนใหเปนจิตใจที่จะชวยเสริมให
จิตของทานผูปวยไดมีความสบายใจ
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สมมติวา ทานผูปวยไดทราบถึงลูกหลานที่กํ าลังหอมลอม
เอาใจใสคอยหวงใยทานอยู ทานก็จะรูสึกวาลูกหลานรักทาน และ
ทานก็จะมีกํ าลังใจพรอมกับมีความสุขขึ้นมาสวนหนึ่ง ในเวลา
เดียวกัน ถาลูกหลานทั้งหมดนั้นมีจิตใจที่สบาย ทานก็จะไมตอง
หวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทานสบายดวย เมื่อทาน
มีจิตใจที่สบาย มีกํ าลังใจที่เขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการ
รักษารางกายของทานอีกดวย

โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากจะพยายามทํ าใจ หรือคิด
พิจารณาไตรตรองใหจิตใจเขมแข็งแลว ก็ยังไดอาศัยอานุภาพของ
บุญกุศลและพระรัตนตรัยชวยเหลืออีกดวย กลาวคือ ในขณะนี้เรา
ไมใชอยูเฉพาะตัวลํ าพังจิตใจผูเดียวเทานั้น แตยังมีอานุภาพของ
บุญกุศลชวยหลอเลี้ยงดวย อาจารยและคุณพี่ และญาติทุกคนมี
ความหวงใยรักในคุณพอ และก็ไดทํ าบุญแทนคุณพอแลว จึงขอให
อานิสงสอานุภาพของบุญกุศลที่ไดทํ านี้ จงเปนเครื่องชวยเสริม
กํ าลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจ รวมจิตไปที่ตัว
คณุพอ ขอใหอานภุาพแหงบญุนี ้เปนเครือ่งบ ํารงุหลอเลีย้งรกัษาตวัทาน

เมื่อมีการทํ าบุญ ก็จะมีการที่ไดบูชาเคารพพระรัตนตรัย 
พระรัตนตรัยนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจ เมื่อเรา
เขาถึงพระรัตนตรัยแลว จิตใจก็จะมีความเขมแข็ง มีกํ าลัง มีความ
สงบ มีความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้ เปนบรรยากาศที่
แวดลอมหมูญาติท้ังหมดพรอมท้ังคุณพอ ชวยประคับประคอง
หลอเลี้ยงใหทานฟนขึ้นมา โดยมีความเขมแข็งทั้งในทางกายและ
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ทางจิตใจ
ในโอกาสนี้ อาตมาขออนุโมทนาอาจารย พรอมท้ังคุณพี่และ

ญาติท้ังปวง ท่ีไดทํ าบุญถวายสังฆทานแดพระสงฆ ซ่ึงเปนเครื่องที่
จะทํ าใหเกิดความดีงามแหงจิตใจ หลอเลี้ยงจิตใจใหเกิดความสด
ช่ืนผองใส มีความสุข มีความปลอดโปรงเบิกบาน และมีความสงบ 
ก็ขอใหจิตใจที่เบิกบาน มีความเย็น มีความสงบนี้ นํ ามาซึ่งผลอัน
เปนสิริมงคล คือความสุข และความฟนฟู พรั่งพรอมดวยสุขภาพ
ท้ังกายและใจตอไป

ตอแตน้ีไป ขอเชิญรับพรและขอใหเอาใจชวยคุณพอ ขอให
ทานไดอนุโมทนารับทราบ และขอใหทุกทานไดชวยกันสราง
บรรยากาศแหงความสงบ ความแชมช่ืนเบิกบานผองใสยิ่งๆ ข้ึนไป




